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রাতের আরতে মৃে সাগতর অনুষ্ঠিে আরতের মৃে 
সসই অনুিাতন আতমষ্ঠরকান প্রষ্ঠেষ্ঠনষ্ঠিরা আরতের 
শাসকতের প্রষ্ঠে ভীষ্ঠেকর এেং ঠাট্টায় পষ্ঠরপূর্ণ 
এক োেণা সপৌঁতে ষ্ঠেতয়তে। এক ইহুেী AIPAC 
এর সসই ষ্ঠমষ্ঠ ং এ েতে – “আষ্ঠম হাই ষ্ঠহে পষ্ঠর, 
ষ্ঠকন্তু ো ফ্যাশন এর জনয নয়। এ া এমন সে 
কাউতক োষ্ঠি সেয়ার জনয োরা ইসরাইতের সাতি 
সরাসষ্ঠর সকান ষ্ঠনন্দায় ষ্ঠেপ্ত হয়।”এ া 
আতমষ্ঠরকা, েুতগর হুেে সেেোর পক্ষ সিতক 
োতের পূজায় রে আরে শাসক, োতের সসোয় 
ষ্ঠনতয়াষ্ঠজে পুেুে এেং োতের সসোয় রে শয়োন 
আষ্ঠেতমর েে এেং মূর্ণ সাংোষ্ঠেকতের প্রষ্ঠে 
োেণা, সে েুষ্ঠম সোমার গষ্ঠির োইতর সেতে পারতে 
না, এেং েুষ্ঠম হাই ষ্ঠহতের োষ্ঠি সর্তয় শাষ্ঠি পাতে 
প্রভুর ষ্ঠেরুতে সে সকান েক্ততেযর জনয, েষ্ঠেও 
পযাতেস্টাইন ও অননয মুসষ্ঠেম ভূষ্ঠমতে ইহুেীতের 
সন্ত্রাসী কােণক্রম সেতর্ও সোমার স াতর্ োই ষ্ঠেতয় 
রার্তে হয়। 

কু্রতশর িারক আতমষ্ঠরকার এই োেণা সসই মুসষ্ঠেম 
উম্মাহর জনয, োরা অনা ার এেং স্বৈরশাসতনর 

ষ্ঠেরুতে োষ্ঠিতয় সগতে, োর অিণ ভারী সোমা এেং 
সরাসষ্ঠর ষ্ঠনষ্ঠক্ষপ্ত রতক  ো আতেপ্পর সাোহ’সে 
অেস্থানরে মানুষতক হেযা করার জনয েষণর্ করা 
হতে, মসুে এেং রাক্কাহ’র শরর্ািণীতের রক্ত 
প্রোষ্ঠহে করার জনয করা হতে, এেং 
আফ্গাষ্ঠনিাতনর জানাজা অনুিানসমূহ এেং 
হাসপাোে গুতোতক পেণন্ত েক্ষযেস্তু োনাতনা হতে, 
ইতয়তমতনর মার সপত  িাকা োচ্চা াতক িুুঁয়ার ৈাে 
আৈােন করাতনা হতে, ষ্ঠেষ্ঠেয়াতে মানুষ পুিাতনা 
হতে... এই সন্ত্রাসী কমণকাতির সেন সকান সশষ 
সনই। 

এই োেণার েুষ্ঠ  ষ্ঠেক হে, এক সো এ া েুষ্ঠিতয় 
সেয়া সে আতমষ্ঠরকা এেং োতের কু্রতসডর 
সহতোগীরা ইহুেী এেং আরে মুরোে এেং 
মুসষ্ঠেম নামিারী োতের অনুগে শাসকতের প্রষ্ঠে 
োতের সমিণতনর ষ্ঠেরুতে সকান অেস্থানতক সমতন 
ষ্ঠনতে না। এরা এ াও েুষ্ঠিতয় ষ্ঠেতয়তে, সে মুসষ্ঠেম 
উম্মাহর সসৌভাগয এেং সম্পতের সে ডাকাষ্ঠে োরা  
কতর আসতে সস া সকাতনাভাতেই োরা েন্ধ 
করতে প্রস্তুে নয়, এমন কাউতক সমতন ষ্ঠনতেও 
প্রস্তুে নয়, োরা সকান কমণপন্থার মািযতম শষ্ঠরয়াহ 
কাতয়ম করতে  ায়, োরা নযায়ষ্ঠে ার প্রষ্ঠেিা 
করতে  ায়, োরা মুসষ্ঠেম উম্মাহর ভাগয েেতে 
ষ্ঠেতে  ায়, েষ্ঠে এমন সকউ  ায়, োহতে োর 
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জনয জু তে সোমা আর েক্ষযেস্তু োনাতনা রতক , 
সসই সে মুরোে শাসকতের সমিণতন োরা ষ্ঠকনা 
ষ্ঠেওতনর কওতমর সাতি সে সকান োিাোষ্ঠি করার 
কারতর্ ইহুেীতের হাই ষ্ঠহতের োষ্ঠি র্াওয়ার 
সোগযো রাতর্। 

এই েিাইতক েুতি সনয়া এেং মুকাষ্ঠেো করার 
জনয এই উম্মাহ আজ েুেণেোর সাগতর হােুডুেু 
র্াওয়ার ষ্ঠেভ্রম সিতক উতঠ আসতে োিয, ো 
মুজাষ্ঠহেগর্ েুিতে সপতরতেন এেং োুঁতের আষ্ঠেম 
এেং সনোতেরতক উতেশয কতর এর গুরুত্ব 
েুষ্ঠিতয়তেন, সসই সাতি উম্মাহ এেং েরুর্ 
সম্প্রোতয়র প্রষ্ঠে উতেশয কতর জাষ্ঠনতয়তেন –
কু্রতসডর আতমষ্ঠরকা, ষ্ঠশয়া, মুরোে আরে এেং 
কু্রতসতডর সহতোগী অননয সে ষ্ঠেতেশীতের 
উতেশয উম্মাহ শষ্ঠরয়াহ কাতয়ম কতর এেং 
ইসোমতক প্রষ্ঠেিা কতর সে শাষ্ঠন্তর শ্বাস ষ্ঠনতে 
 াতে োতে োুঁি স্বেষ্ঠর করা, ো ষ্ঠকনা োুঁতের 
নাষ্ঠিকযোতের উপর হুমষ্ঠক। 

সহ ইসোতমর েুোগর্! আতমষ্ঠরকার স্বেষ্ঠর ষ্ঠেশ্ব 
নাষ্ঠিকযোতের উপর হামো  াোও, আোহ তক 
সের্াও সে োতের ষ্ঠসংহাসন কাুঁষ্ঠপতয় সেয়ার জনয 
সোমরা ষ্ঠক ষ্ঠক করতে পাতরা। এেং োতের 
আগ্রহতক িূষ্ঠেসাৎ কতর োও, োতের সাতির 
শত্রুতেরতক েক্ষযেস্তু োনাও, এেং এই সে ষ্ঠকেু 

কতরা একমাত্র আোহ  সুোহানুহু ওয়া োআোতক 
ভয় সপতয় , স্বিেণ এেং আন্তষ্ঠরকোর সাতি 
 

 

 


